
 ודעה ו מנ
 הליל ףלא םא .ּהזה םלועהמ אלש תורישמ ונהתו ,וכעל חרזממש זיידרפ ינגל וכל

 תינהל ריבס םגו ,ריבס טלחהב ,עיתפמ ןפואב ,ריחמה .ףוסה דע וא ,הלילו

 -ּול-ּול הברהו ,םודא חיטש ,תרומזת םע ,ןגה יתכריב הנותחב הזחת ,ברעב ךעיגהבש

 עוריאכ תוחורא .םיקחש ערוק ּול

  

  

  

 תא

 תריקס .טושפ אל בצמה ,םירנח ,ן

 עבצאה | רוזיאב תוצלמומה  תודעסמה

 ךכו ךכ ץקמו ,חינז ןיינע איה תינופצה

 םיליחתמ ,תרמצה יטיהל םותב ,תונוילג

 ונא ךכו .המרוגה תוזוחמל ,הברעמו המורד לוזפל

 ינג :ןדעה ןג לש וחתפב ,לשמל ונמצע םיאצומ

 .זייררפ
 מ"ק 5-כ ,רכמ רפכל הסינכב םייוצמ זיידרפ ינג

 ץפתשמה לאימרכרכע שיבכל ךומסב ,וכעל תיחרזמ

 שי ,ונופצמ ,שיבכל הכומסה קלרה תנחתמ .וטיאל

 .רוא יהיו (החרזמ) הנימי ,התעבגה ליפעהל

 הרדיסמ תחא הדעסמה התיה ,הנורחאה הפוקתל רע

 ,לילג לש וברעמב םירמזמ םיעוריא ינג לש תעגיימ

 היה מ ב ,"זולרנא ינג" 5 -

 .סולוב ןודא הנומתל סנכנש דע .לכב הרכינ החנזההו ְ

 םייתנשכ ינפלש ,שיִשה ךלמ ,עורי סולוב ותוא וןכ |

 וקתע ןוה עיקשה ,הניש ,זיזה ,ץפיש ,םוקמה תא שכר

 ףלא חסונב םוסק תודגא ןגל וכפה זיידרפ ינגו ,שטיל |

 ,הליחמב ,םירחאה ויתימע תמועלש אלא .הלילו הליל ן

 וחתפנ ,1993 יאמב .הזמ הלעמל דועו ,ורבכ וכות

 .שיִש יהיו ,ןרעה ןג ירעש
 תמועל) תירצונה הנעב שיא אוה (סולואפ) סולוב

 ָש

 רוזא הצעומ

 :ןמקלדכ תוקלחתמ תוצובקה

 םע רשק לע רמויש רפסה תיב

 יץיק סרוקב תרגובה הצובקה

 תתקהלב
     ,םלוהקוושב לוחמל

 ןוילע לילג תירוזא הצעומ

 ִס תי

 "םיזתיעה ירוכב" -לוחמל זכרמה

 כורמ תועובש 3 ךטמב םייקתמה

 גור םימחר :םירומה תווצ

 'םירומה .תווצל הנשה ףרטצמה ןור 'םיזמזחר

 תב" תקהל ידסייממו ,"םהרג התרמ"

 ערונ אוהו ,(תימלסומה התנכש ,ראסא"לא"ריד

 רזגמב רבכה ףא ילוא ,לילגה יעושמ רחאב לארשיב

 רובכ ןכוש וילעפממ דךחאו שישב וישעמ ..יברעה

 רוזיאב ,םינמכמו ןומכ לש םיפצמל הסינכה שיבכב

 שישה יטהלל | ףסונב | .לאימרכב היישעתה

 םיבורכב לעפמה רצח תרמונמ ,םיילנויצנוונוקה

 ורעונש ,רפרפא יקלטיא הררק שישב םיבוטח תונודמו

 ןמ םימלעתמ םא ,ביהרמ הזחמ .תרחא וא וז תילכתל

 .תרחאה תילכתה

 ,םיל ךומסב ,השדחה וכעב דובכ ןכוש ונומרא"ותיב

 לש ינוגססו ביהרמ ןגפמ ,םירבדה עבטמ ,הווהמ אוהו

 ןמ צ םידמג ינמיסו ,טינרגו שיש

 .תוספרמה

 םייניעה לוחכ ּונָב חש ,"ןומרא הזל םיארוק םלוכ"

 םייניעה ."תיב לכ םדוק והז יליבשב לבא" ,סולוב לש

 השועה היתפרצ האפור ,ומא לש האצומ לע תוריעמ

 .ריעב תיטרפ הקינילקב

 טנלו'צה בצקב לושיב

 לוכאל םיגהונ םלועה ימע לכ" .הרעסמל הרזחבו

 וםיתפרצה ךכ .תודעסמב םייתיבה םהינוכתמ תא

 ינאה תא סולוב ללוגמ ,"'וכו ,םינקיסקמה ,םיקלטיאה

 דחא םעט .הנוש יחרזמה חבטמה םלוא" .ולש ןימאמ

 עבטמ ."תיחרזמה הדעסמל רחאו ,יתיבה לושיבל

 וןאכמו ,רופ טסאפל הנורחאה וז החתפתה ,םירברה

 וילע לילג תי

 ד"נשת לוחמל ופס תיבל המטשרהה הלחה

 :םיאבה תועוצקמה םידמלנ רפס תיבב

 (םימדקתמה תומרל "תועבצא" ללוב) -- יסאלק טלב *

 םינויטה תונונגסב - ינרדומ לוזחמ

 (הי'צזיבורפמיוא) הריציב בלווטמ - ינרדוזמ לוחמ יא

 14-18 ליג יא ר2-ו4 ליג א \0-ו2 ליג יא 8-10 ליג * 6-10 ליג א

 .קנרפ 'תנעו סדנרב הנליא

 ומלך

 סלח תחסקול הנט ידמו ביבא לתב

 .ל"וחמו ץראהמ םירומ םידמלמ וב זיז
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 קילשיש ,סומוח ,תותיפ לש רוגשה ןומזפל ךרדה הרצק

 וז הרוקנב"ש ,הטנאופה תא סולוב ףיערמ ןאכו .באבקו

 תאו הלגש ורובכ תא יחרזמה חבטמל ריזחהל יתטלחה

 ."רחוימה ומעט

 םילכאמ םוקמב אצמנ ,היצנוונוקל ףסונב ,ןכאו

 וא ,ירדיאה לשמל ומכ ,ןימוי יקיתע םהיתומשש

 ילכב ןותנה ,לגע וא הלט רשב והז .(סרח) הרוחאפה

 תפסות אלל ,וריצב טא טא לשבתמ רשבה .לוגע סרח

 ילב רוטפו םינילבתו תוקריב לבותמ לכהו ,םילזונ

 ונממ רגינ ,לעמ יקצב יוסיכל תחתמ ,רשפא יא זרוא

 .טנלו'צה בצקב לושיב בגא בטורה

 תיבל ןושארה ףילחל סחוימה לישבת אוה ירדיאה

 ונעט .יתימא ןללז היה ,הז ףילח .היוועומ - הימוא

 ,לגע ףאו ,םלש שבכ עולבל היה לושע תחא החוראבש

 וזזב ,םיסאבעה רות עיגהב .בערה וילע רובגב

 וראשה ןיב וחקלו הימוא תיב תורצוא תא םינורחאה

 אלא .בהז יטוח המוקרה היוועומ ףילחה לש ותייבע תא

 תא םיסאבעה ורקח .ךלכולמ היה ,ונילע אל .,הלוורשש

 תא גהנ ,וחור רצוקב ,ףילחה יכ וליגו ,אצממה

 סרחה ילכב זחוא ודועב ירריאה לש יקצבה יוסיכה

 תורישי עיגה ,חוציפה רחאל .םוחה תאפמ ,ורגב ףנכב

 .ירגוד - שידייב וא ,רשבה לא

 ןיפנא ריעזב וחא

 .רתוי אלו תוחפ אל ,יזוע ,ןכ .יזועה אוה רחא רופיס

 לע םלש שבכ .הלימה ןבומ אולמב ,רונתב שבכ הז

 \ פל

   
 דקר ודקרכ .חרומו ףרגואירוב הדסר וניה-

 הימדקוא לחיג, א.א ראות לעב םימחר ."'עבוט

 :םיבר םיימואלניב םייסרפב הכזו

 (אבצ ירחא) תו/ םירגוב תתיכ

 יסדנרב הנליא תכרדהב - יסאלק

 ןור םימחר תכרדהב - ינרדומ

 | .945610 ,945698 :םינופלוכ טרופס תקלחמ-תירוזא הצעומב וא 949133 :ןופלוט סדנרב הנליאל תונפל וג המושרהו םייטרפל

 ראבמ ,"בשוי הככ ותוא םישיגמ ונחנא") ושארו ויערכ

 80 םישמשמ ודוורת תחתש ,םירצלמה בר ,דמחא

 אלומי שבכה לש בקונמה וכות .(םיחבטו םירצלמ

 ינימ ראשו ,םיזוגא ,םירבונצ ,םיקומיצ םע זרואב

 םיחתנ ,שבכ לש םיפסונ םיחתנב ,רקיעב ךא ,אמיגרת

 בצינ ,היפאהו לושיבה ךילהת םויסב .םידמימ יריבכ

 תועוטנ ךייחמה ויפב  ,ותערב | בשוימ ונרוחב

 וראווצ לע .ויניעב תוילמינימ תוינבגעו ,תויליזורטפ

 ,קריב לבוט ולוכ לכו ,יאווה חסונב םיחרפ .תזורחמ

 .ןיפנא ריעזב וחא ןיעכ

 וףסכ שגמ יבג לע ,לע לא ףנוי דבכה אשמה

 םירצלמה ול וכרעי ,ןחלושל שגוי םרטבו ,הקנולאב

 לע אשינ אוהשכ ,תועפוה בוביס םיקהוב םיחבט ידמב

 לעפמ .םיקוקיז רמוא ולוכו ,םידיפל רואל םהיפתכ

 שיא 800 לש הקפהלו) םידעוס 50-כ קפסי הזכש םייח

 .(רשע השישה שבכה םג ,הארנכ שגוי

 אולמב ודוה לוגנרת ,ואטישישה לע רבדל אלש

 לשבתמו תועש 24 ךשמב םי הרשומה ,ורדה

 יניסה חבטמל דוגינב ,ללכבו .הנטק שא לע וטיאל

 לושיב אוה יתימאה יחרזמה חבטמה לש וסיסב ,לשמל

 םיאכה לע ,ןכל .הנטק שא לע רתויב םיכשוממ היפאו

 .תחנו יפוש הברהב דייטצהל ,חרזמה יאלפמ תונהל

 ךנוצרב םא" .סולוב ריכזמ ,"ןטשה ןמ ןוזפיחה"

 ?ונלצא אקוור עורמ ךא ,היעב לכ ןיא ,קזב תחוראב

 לש החורא רעוס יתפרצה .יוליב איהש החוראב ונדוחיי

 תכשמב רסמה םג םצעב והזו ,תועש ךשמב שממ

= 

 ךורב ןיעמ ץוביקל

 ברעב רשקתהל
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 ה/שורד יכדרמ תואנ ץוביקל

 תידימ הסינכ ,תיקלח הרשמ

 הבוח םדוק יצוביק ןויסינ

 .הארוהב ןויסנ וא

 948111 :םויב 'לט

26 

 948344 - תנע :ברעב

 948003 - תירוד

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

    

   



  
     

   
   
      
    
      

  

 סוקמב אצמנ ,היצנוונוקל ףסונב |
 ,ןימוי יקיתע םהיתומשש םילכאמ
 הרוחאפה וא ,ירדיאה לשמל ומכ
 ,לגע וא הלט רשב והז .(סרח)
 אלל ,וריצב טא טא לשבתמה
 תוקריב לבותמ לכהו ,םילזונ תפסות
 םייניעלו ךיחל הוואת .םינילבתו

    

    

 ."עוריא איה החורא .יתרוסמה יחרזמה
 ילספ ןיב ,לודגה םיעוריאה ןגב ,ץוחב דועסל ןתינ

 טלחהב ןתינ ךא .ךר ילגנא אשדו ,(?המ אלא) שישה
 םירוזפו ,רוחצמ םירוחצ םיתורישה .םינפב םג תולבל
 .הכלממה יבחר לכב עפשב

 היליזורטפ ולוכש טבמ

 דועסל סנכנה םינוי גוז ,לשמל יתיאר ינזוא ומב
 רפיבה לע הצחל תרבגה .ךלמנ ןכמ רחאלו ,םינפב
 יבונע םירוחצ םיבורכ ינש םימשמ ודרי דימו ,(ןלהל)
 ןייה תאו רוטעה םנחלוש תא ץוחה לא ואשנו ,ןויפפ

 תוביסמ ךרוצל ךא ,לכל קיפסי םוקמה .חרקה תירעקב
 יִאדְכ ,תודחוימ תונמזה םע ,שממ לש םיעוריאו
 .יפוי הז ,םייצוביק;פזעוריאל .שארמ רשקתהל

 זיידרפ ינג ,ןכבו ?ונרמא רבכ ,תועש 24 חותפו

   
   

    
         

 םוקמה קוידב הז ןיאש תורמל ,תועש 24 םיחותפ
 םישועה ןוילעה לילגה יגהנל םיכרר תדעסמ םלוהה
 .ךלמכ לפוטי - אכש ימ ךא .הנורחא תרומשאב םכרד

 ןמ אלש תורישב אוה דעל חותפה ןגה לש ודוחיי
 .ףוסה רע זא ,הלילו הליל ףלא םא .הזה םלועה
 חינהל ריבס םג .ריבס טלחהב ,עיתפמ ןפואכ ,ריחמהו
 ןגה יתכריב תיברע הנותחב הזחת ,ברעב ךעיגהבש
 ,תרומזת םע ,ומצע ינפב היווח אוהש עוריא ,לודגה
 ערוק ּולדולרול הברהו תיתימא החמש ,םודא חיטש
 .םיקחש

 לכ דיל .יטרפ לגנמ םישקבמ םידעוסה תיברמ
 עיגי ןמזומה רשכה .הנמזה יפל לגנמ בצוי ןגב ןחלוש
 רציכו .דעוסה תונינא יפ לע - שיניפהו ,ויצחב יושע
 שי ןחלוש לכ לע ,ןכבו ?תפסכנה הנמזהה לא םיעיגמ
 זכרמב תקלדנ רותפכה לע הציחלב .םינלול רפיב ןיעמ

 ;םיפדמה לע דועו
 ץוביקה ינמא לש תרצותה בטיממ םיירוקמו םיביהרמ הקימרק ילכ ₪
 ..דועו תשוחנ ,תיכוכז ,ףסכ :תונונגפ רחבמב םיטישכת ₪
 !ריחמ תפסות אלל הנמזה יפל ישמ יפפדה םע בולישב ,תונוליו ,ןחלוש תופמ 9
 םיעבצ ללשב ישממ הנפוא ירזיבאו תובינע ,םיפיעצ 9
 לל םיריחמב ,םינווגה לכ !םימגדה לכ , 1,12/15 םני'ג ₪
 "ישמנ" לש םיקילדמה םירבדה םע (ךורא לוורש) םידלי ידגב ₪

 932976/9 'לט תיריעל רשקתהל אנ םיטרפל .םינוש תודסומל םייטרפ םיתבב תוריכמל ונתוא ןימזהל ןתינ

 9:00-18:00-מ םיגחו תותבש89:00-15:00-מ 'ה-'א םימיב :החיתפ תועש

 ,תלושה רפסמ תא תנייצמה תירונ הרקבה
 .איש תוריהמב וחיגי םינפרדשחאהו

 םג ךא ,םירחאה ויניינעב ןכומכ קוסע ומצע סולוב
 רישכמב .וייח לעפמ לע חצנל םעפל םעפמ עיגי אוה
 ידונע ויחבטו םירצלמ אבצ לע דוקפי ופכב ןטק רשק
 הז) םינבה דחא .ךרדל אצוי יזוע עצבמו ,תוינזואה
 .םימכ ךפשנ שישהו ,לעופב םוקמה תא להני (לוכתה

 קנעה חבטמב (בוכר) רויס איה תדחוימ היווח
 ספדומה טירפתה הז בלשב.יכ ןייצל בושח .ינרדומהו
 .הפ לעב ןימזהל שי לשייפסה תא .ילאויצנוונוק אוה
 ,ךכו .םיכלמה טירפת ספדוי ,סולוב חיטבמ ,בורקב
 ץרפמה תורואב העבגה שארמ הפצת ,ברע תעל
 ,היליזורטפ ולוכש טבמב ךב הפצי יזועה ,למרכהו
 ."םוקמ הזיא ,חא ,חא" - םסקב ךמצעל למלמתו

 שי המ .לכה הזו ,377"04-969452 ,רחא ןופלט
 ₪ .ןיבמ אל ינא ,רבדל

 כי (2/0 !תורחת א

  

 חלש ןועדג :םליצ

 יתימא םולש תנש

 :רימע ,ןוג קחצי
 תא | יתננכיתשכ"
 ,תוחילשל יתאיצי
 ,שדוחכ ינפל
 לע רבכ יתבשח
 דועב הצרא הרזחה

 ,םינש עבראישולש
 .קשמדו לובנטסיא ךרד בש ימצע תא יתיארו
 ונחנא וישכעו םירכרה וכפהתה ,םייתניב לבא
 .םיניטסלפה םע םולש םכסה ברע םירמוע

 'םולש" לחאל ונגהנ ,הנשה שארב דימת"
 אוהש ונמאה שממ אל םא םג ,והערל שיא
 .םילמל רבעמ הברה הז םעפה ,הנהו ,אובי
 שרפיהב שממ ונל הרוק הזש הזו ?תוילמסהו
 הנש תמאב ונל היהתש זא ?השדחה הנשה
 רבעמ הברה הז ,םעפהו ,םולש תנש ,הבוט
 ."םילמל
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